
Zobacz treść Newslettera w swojej przeglądarce.

Konsultacje programu współpracy Samorządu

Województwa Dolnośląskiego z organizacjami

pozarządowymi na rok 2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu

Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na rok 2020 (Uchwała Zarządu Województwa

Nr 1110/VI/19).

- Załącznik nr 1 do Uchwały - Projekt Program współpracy (...)

- Załącznik nr 2 do Uchwały - Formularz do zgłaszania uwag 

Więcej informacji: umwd.dolnyslask.pl

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników 

ds. współpracy JST z NGO

Związek Miast Polskich, Centrum Aktywności

Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, Sieć

SPLOT, Ogólnopolskie Forum Organizacji

Pozarządowych i Dąbrowa Górnicza serdecznie

zapraszają na XII Ogólnopolskie Forum

Pełnomocników ds. współpracy JST z

Organizacjami Pozarządowymi. Forum

odbędzie się 20 września 2019 r. w Pałacu

Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji wkrótce.

Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse

2019"

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019”

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia a wnioski można składać do 7

października 2019 roku do godz. 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

miejskie i gminne domy kultury

powiatowe miejskie i gminne biblioteki

organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w

ewidencji prowadzonej przez Starostów

Ochotnicze Straże Pożarne

nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy

(realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu

powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości rozwijać ich umiejętności

społeczne przydatne zarówno w ich obecnym jak i dorosłym życiu.

Więcej informacji: www.rownacszanse.pl lub tel. 22 826 10 16. / Termin: 7 października 2019 r.

II edycja programu dla społeczności lokalnych

"Moje miejsce na Ziemi"

Do 9 września organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o

dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to aż 2 miliony

złotych.

Organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury wnioskować mogą o grant

w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 złotych. Projekty dotyczyć muszą jednego z sześciu tematów:

ekologia, sport, promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu, bezpieczeństwo czy

zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Inicjatywy muszą być

realizowane pomiędzy 1 października 2019 r. a 14 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: orlendarserca.pl / Termin: 9 września 2019 r.

Nasza Fundacja rekrutuje do Akademii Dobrego

Moderowania

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych

„Umbrella” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Akademii Dobrego Moderowania, która jest

realizowana okresie 2018 – 2020. ADM to cykl jednodniowych szkoleń / warsztatów. Skierowana jest

do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem.

Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury

dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami

pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Uczestnictwo jest bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków

Gminy Wrocław.

Szczegóły organizacyjne:

godz. zajęć: 17:00 – 20:00 (2-3 spotkania w miesiącu)

miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy

ul. Legnickiej 65 54-206 Wrocław

wsparcie w formie superwizji i narzędzi do moderowania

dostęp do platformy edukacyjnej

dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu

Akademii

Zgłoszenia:

Do 30 sierpnia 2019 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy

pod adresem: https://tiny.pl/gzcnp

Więcej informacji: fibirl.org.pl
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